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"Deep State" и "американската трагедия"

В

една от своите предизборни речи през 2016 г. кандидатът за президент от Републиканската партия Доналд
Тръмп заяви, че неговата главна задача като президент на Съединените щати ще бъде да "пресуши
вашингтонското блато". Тогава
много от знаещите хора скептично
се отнесоха към тази декларация,
Георги Вацов
защото твърде малко от тях вярваха, че бизнесменът Тръмп ще успее да се справи с агресията и огромния ресурс на семейство Клинтънови. И тези, които
стоят зад тях.
В нощта на 3 ноември 2016 г. чудото стана. Електорите от
мнозинството американски щати дадоха гласа си за Тръмп и
той стана 45-ят президент на САЩ. Днес, четири години по-късно, от тритомника с експресивни твитове на президента в Twitter
читателите вече разбраха какво влага той в понятието "вашингтонско блато" – това е синоним на "Дълбоката държава" ("Deep
State") – скритата, мощната, многоликата и многоръка паралелна власт в Америка и света. Изненадващо уточнение дойде
на 20 март т.г., когато на редовния брифинг в Белия дом, посветен
на борбата с коронавирусната пандемия, американският президент, уж шеговито вметна:
На стр. 2

170 години от рождението на Иван Вазов

На стр. 12

Н

яма абсолютно нищо, което
политическата власт* не би
направила. Няма лъжа, която
те не биха изрекли, за да спасят престижа си и се доберат до властта за ваша сметка. Точно това обяснява всичко, което се случва! Вашингтон,
финансовите и медийни корпорации
които спонсорират, (събитията – бел.
ред.) правят това по една единствена
причина – да защитават и обогатяват
себе си.
Тази организация залага милиарди долара в тези избори. Давам ви пример: една
единствена търговска сделка, която искат
да осъществят включва милиарди долари,
контролирани от много страни, корпорации и лобисти. Онези, които контролират лостовете на властта във Вашингтон по отношение на Глобалния специален интерес, се обединяват с тези
хора, които не ви мислят доброто.
Нашата кампания представлява реална екзистенциална заплаха за тях!
Каквато те не са виждали! Това не са регулярните избори на всеки четири години. Това е кръстопът в историята на нашата цивилизация, който ще определи
дали ние, хората, ще си върнем контрола над правителството ни. Политиче*Президентът Доналд Тръмп в тази своя предизборна реч говори за „политическата власт“ на Димократичната партия, която в САЩ управлява дълбоката държава – DI
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КРЪСТОПЪТ В ИСТОРИЯТА
РЕЧТА НА ДОНАЛД ТРЪМП, КОЯТО ПРОДЪЛЖАВАТ ДА КРИЯТ

ската организация, която се опитва да
ни спре, е същата тази, която е отговорна за катастрофата на търговските ни
сделки, за масовата нелегална имиграция, за икономическата и външна политика, които пресушиха страната ни.
За тях това е ВОЙНА! Те няма да се
спрат пред нищо. Това е борба за оцеляването на държавата ни! Повярвайте
ми!
Тези избори ще определят дали
ние сме свободна нация или живеем
само с илюзията за демокрация, управлявани от шепа глобални специални интереси, обсебили системата.

Системата е нагласена!
Това е реалността!
Вие го знаете, те го знаят, и аз го
знам – целият свят знае това!
Институцията и нейните позволени
(в смисъл „правилни” – бел.ред.) медии
ще контролират нацията чрез средства,
които са много добре познати. Всеки,
който се опълчи срещу системата, е
набеждаван за расист, сексист, за ксенофоб! За мрално деформиран!
Ще ви атакуват! Ще ви клеветят!
Ще унищожават кариерата и семейството ви! С измама ще унищожават
всичко, свързано с вас, включително

ЗОРА Е !

и репутацията ви. Ще лъжат, ще лъжат и пак ще лъжат. Те ще направят и
неща много по-лоши от това – ще направят всичко, което е необходимо.
Фамилията Клънтън са престъпници.
Запомнете това! Те са престъпници!
Нашата велика цивилизация, тук,
в Америка, и в целия цивилизационен свят, достигна до момент за равносметка. Видяхте това в Англия, където гласуваха и освободиха себе си от
Глобалното правителство, от глобалните търговски сделки, от глобалните имиграционни сделки, които ги
лишаваха от суверенитетът, и които
унищожиха много нации (в смисъл на
държави – бел.ред.).
Централата на световната политическа власт е тук, в Америка. Корумпираната политическа власт е наймощната сила, която стои зад усилията на радикалната Глобализация,
която отнема властта от работещите
хора. Техните финансови ресурси са
практически неограничени, техните
политически ресурси са неограничени, техните медийни ресурси са ненадминати.
И най-важното! Дълбочината на
тяхната аморалност, е абсолютно безгранична!
Източник: www.m.youtube.com/v

“Deep State” и “американската трагедия”
От стр. 1

"Знаете ли какво искам? Да
изпратя държавния секретар
Майк Помпео (бивш директор
на ЦРУ-б.м.) в Държавния департамент. Или, както го наричат, Департамент на дълбоката държава".
И неволно човек си спомня за Хилари Клинтън и Джон
Кери, които спряха в България руските енергийни проекти, за Виктория Нуланд с
нейните кексчета на киевския
майдан, изпратила "на майната си" Европейската комисия,
за сегашния посланик на САЩ
в Гърция Джефри Пиат, който
до скоро "ръководеше" събитията в Украйна, а сега взривява Балканите, за посланика на
САЩ в Берлин Ричард Гремел,
нагло заплашващ всеки, изказал се в подкрепа на „Северен
поток-2”, за бившия посланик на САЩ в Москва и бивш
президент на Атлантическия
съвет във Вашингтон Джон
Хънтсман, който от борда на
американски самолетоносач
в Средиземно море разказваше, колко силни "аргументи" са американските крилати ракети, и който координираше протестите срещу Путин
в Москва, преди местните избори през 2019 г. С други думи,
американската "дълбока държава" е навсякъде по света, защото "deep state" е другото име на
глобализацията, на неолиберализма, на арогантната изява на сексулните и всякакви
други малцинства; тя е "Меката" за всички обладани от
неудържим животински нагон за богатство, власт и удоволствия.
Опонирайки на агресивната хибридна политика и действия на американската "Дълбока държава" и техните придворни в България, ние винаги сме апелирали към здравия
разум на българина и личната му преценка дали чуждите
на вяра, народопсихология и
традиции американски "мечти", в холивудско изпълнение,
имат почва у нас и не трябва ли
да търсим своята индентичност
и утвърждаване като нация, в
древната ни култура, в прекрасната природа и в морала на трудолюбивия ни народ? Но многото пари вършат своята работа! Промиването на мозъци
продължава и страната с всеки изминат ден все повече затъва в "банкянското блато"!
Естествено, главният удар в
тази война е насочен към дискредитиране самостоятелната, независима и печелеща
световни аплодисменти политика на руския президент
Владимир Путин, като новите
Стр. 2

кръстоносци нямат спиране в
разпространяването на "постистини", откровени лъжи и
инсинуации.
В една от последните си речи
във връзка с предстоящите избори, президентът Тръмп заявява: "Това е кръстопът в историята на нашата цивилизация,
който ще определи дали ние, хората, ще си върнем контрола
над правителството ни... Нашата велика цивилизация, ту,к
в Америка, и в целия цивилизационен свят, достигна до мига
на равносметката".
В настъпилата планетарна
колизия вече не може да има
равнодушни и безучастни, защото става дума за тоталното превръщане на огромното
мнозинство от човечеството в

гвардия и самоотстраняване
на армията. Рязко засилващия
се разкол в американския елит
е определящата характеристика
на днешното американско общество. Президентът Тръмп,
в речта си пред избирателите, (която поместваме отделно)
споделя:
"Централата на световната политическа власт е тук, в
Америка. Тази корумпирана политическа власт е най-мощната сила, която стои зад усилията на радикалната Глобализация, която отнема властта от
работещите хора.
Техните финансови ресурси
са практически неограничени,
техните политически ресурси
са неограничени, техните медийни ресурси са ненадминати.

ство да намери сили и разум
в себе си и да поведе бърза,
безкомпромисна и ефективна
битка за спасение на народа и
държавата от задаващата се
глобална унищожителна криза, без да се осланя, както винаги досега на "Big brother", защото днешните му проблемите са
огромни и трудно решими!
За да бъде една държава стабилна и силна първият стълб е
нейната история и устойчивия
навик на гражданите й да съществуват в едно общо, единно
политическо пространство.
В цялата си история до преди
четири десетилетия, Съединените щати бяха единно политическо пространство с характерни инвариантни специфики в отделните щати. Ис-

От протеста в Атланта
роби на властелините на света. За това говори ръководителят на най-мощната и богата
държава в света, който търси съюзници, за да се справи
с гигантския октопод, задушаващ с пипалата си по-добрата
част на човечеството. "Не мога
да дишам!"
Тази война вече тридесет
години се води на територията и на нашата страна. Тя придобива ужасяващи, грозни
и човеконенавистни форми!
Нейните главни герои, клакьори
и подстрекатели в "овчи кожи"
словоблудстват и не подбират
средства за осъществяване на
пъклените си планове – лустрация, декомунизация, дерусификация!
Светът днес е в страстите на
коронавлудяването и флойдоманията. От репортажите на
световните медии през последните седмици имаме усещането, че не CNN, а "Animal planet" предава от площадите на
Сиатъл, Миниаполис или Ню
Йорк. Днешната "американска
трагедия" от справедлив и мирен протест, много бързо прерасна в "обикновено" разбойничество и грабежи, в издевателства над полиция, в неадекватност на националната

И най-важното! Дълбочината на тяхната аморалност е
абсолютно безгранична!"
Президентът е ясен, конкретен и настъпателен. Той води
битка за бъдещето на Америка, за добруването на народа
си. Дали е прав да бъде толкова краен?
Разгръщаме книгата на
живота, св. Библия, и четем: "Но
Иисус като знаеше техните помисли, рече им: всяко царство,
разделено на части една против
друга, запустява, и всеки град
или дом, разделен на части една
против друга, няма да устои.
И ако сатана изгонва сатана, той се е разделил сам против
себе си: тогава как ще устои
царството му!" (Мат. 12: 25,26)
Това звучи и като предупреждение, и като присъда!
В последните сто години Съединените щати са наймощния властови център на
планетата. Разлюляването на
този център води до "земетръси" и "цунами" по целия свят в
т.ч. и в България. Българската
политическа класа, сама намираща се в окаяно положение, занимаваща се само със
собственото си обогатяване,
принуждава здравомислещата част на българското общевъпрос на деня

торията е велико нещо, но само
в този случай, когато тя пази
през вековете своята актуалност. Рушенето на паметници
и мавзолеи, преименуването
на улици и площади, опитът
да се трактуват събития с многогодишна давност в услуга на
временни користни интереси, напъните да се пренаписва историята и да се дописват
нови страници – всичко това
превръща историята на всяка
нация в самоубийствен фактор за разединение.
Вторият стълб, на който се
крепи силата и авторитета на
един народ са икономическите успехи на държавата му. За
САЩ избора на долара за световна резервна валута даде възможност на американската икономика да диктува "модата" в
целия капиталистически свят
десетилетия наред, получавайки в резултат огромни дивиденти от привилегированото си положение. От средата на
70-те години на миналия век,
в САЩ заработиха две икономики – едната, вътре в страната,
а другата, глобалната, започна да
изнася капитали и да произвежда стоки в чужбина, ползвайки евтина работна ръка
т.е. реализирайки висока нор-

ма на печалба. Американските производители, работещи в
страната, получават субсидии от
държавата и плащат данъците
си в САЩ. Износителите на капитали също получаваха преференции от държавата, но те продават стоките си в чужбина,
генерират огромни печалби,
разорявайки местните конкуренти, след което финансовите потоци заминават в офшорни зони. За този вид изнесена икономика е нужен свят
без граници и без национални
регулации, т.е. общ глобален
пазар. Тръмп рязко смени алгоритъма, отнемайки привилегии при износа на капитали
и услуги и давайки приоритет
на вътрешното производство.
По този начин нито наситената
с банки и финансови конгломерати нова Англия, нито изобилстващата с високотехнологични и IT компании Калифорния,
не желаят да правят заедно с
Тръмп "Америка отново велика!".
Третият стълб, направил
Америка през вековете единна
и велика, е устойчивата двупартийната политическа система. Бащите-основатели, прекосявайки океана са работили
за един Нов свят, в който човек да се радва на живота, на
свободата и да следва стремежа си към щастие. Политическата система изначално е била
така конструирана и законодателно закрепена, че да подтиква двете партии да проявяват
максимални усилия за решаването на всички политически
спорове само и изключително
при съблюдаването на специални процедури. Този подход
е бил мотивиран и от силната
вяра на политиците и гражданите на Америка в американския начин на живот и в мисията на САЩ като носители
на идеалите за свобода и демокрация по света. Глобализацията обсеби умовете на финансовите властелини със своята неограничена възможност
за нови богатства, удоволствия
и пълно господство над човечеството. "Изключителните"
и "избраните" вече 40 години
търсят тотално признание и
превъзходство, независимо от
все по-трудния живот на средните американци и имигрантите. С появата си Тръмп започна да говори за национална
идентичност, за традициите
и заветите на бащите-основатели, за национално производство, за правото на самоопределние за всяка нация,
народ и държава. С тази програма той победи апологета на
глабализацията г-жа Хилари
Клинтън и стана 45-я президент на САЩ.
брой 26, 30 юни 2020 г.

Антивирусната стратегия на ГЕРБ

НЕ ДАЙ СИ, БОЖЕ!
Петко ПЕТКОВ

Х

върлил в смут, хаос и
паника целия свят, коронавирусът не само не
отслабва и не си отива
от България, а все повече разширява своето присъствие и подкопава имиджа на „Спасителя“
на българския народ, премиера Бойко Борисов. Да не говорим за международния престиж на този „пионер“ в борбата
с китайското проклятие, от когото според собствените му похвали, черпят опит и вдъхновение не само лидерите на страните от Западните Балкани, а
и тези от Централна, Западна,
Северна и Южна Европа. Ако
някои от тях не са чували за нашия „Премиер Слънце“, това си е
за тяхна сметка. Глупава сган!
Преди да сме разбрали до-

колко предложените от Националния оперативен щаб и
наложени от правителството
противоепидемични ограничения и забрани са били най-строгите, или най-либералните, те
бяха разхлабени „на ръба на
риска“ и резултатите на закъсняха. За една седмица, от 16 до
22 юни, броят на новите, лабораторно потвърдени случаи на
заразяване с коронавируса, премина последователно през стойности от 51, до 132, завършвайки на 22 юни със скромните
33 случая, но при направени за
едно денонощие едва 566 PCR
теста. Този ден общият брой на
установените случаи на заразяване с COVID-19 достигна 3905,
от които 343 медици. През същия времеви интервал броят на
починалите за едно денонощие
се колебаеше между 2 и 6 човека, достигайки на 21 юни общо
199. На 22 юни не бе оповестен
нито един смъртен случай от
коронавирус. Обаче на 23 юни
лъсна голата истина, че нищо
не е приключило: 79 нови случаи на заразяване, от които 21

медици (общо 364), и 8 починали за едно денонощие! На
24 и 25 юни броят на ново потвърдените за едно денонощие
случаи на коронавирус отново надхвърли психологическата бариера от 100, изоставайки
от рекордната цифра 132 само
с 2 и респективно с 4 случая
- 130 и 128. Само за едно денонощие, до сутринта на 24 юни
броят на заразените медици
нарасна със 7 и достигна 371.
На 26 юни обаче беше поставен
нов рекорд – 166 заразени и 2
починали за едно денонощие,
при направени 2775 PCR теста.
С тях броят на лабораторно потвърдените случаи на коронавирус достигна 4408, а броят на починалите – 211. През всеки един
от горе изброените три последователни дни бяха регистрирани от 1 до 2 летални изхода. В
действителност никой не знае
истинския брой на носителите на коронавирус в България, поради което все по-често
ще сме „изненадани“ от появата на нови огнища, или дифузното разрастване на пандемия-

та. Но, ако броят на лабораторно потвърдените случаи на заразяване зависи и от броя на
направените тестове, без това
да означава, че всички носители на вируса са болни, броят
на починалите е обективен показател за успеха, или провала
на противоепидемичните мерки. А така също и на системата
за национално здравеопазване. Няма абсолютно никакво значение как ще квалифицират печалния смъртен рекорд от 23 юни и този със 166те заразени на 26 юни – като
нов пик или като втора вълна на COVID-19. Защото ако с
всеки починал човек умира по
една вселена, на 26 юни мъртвите български вселени станаха 211! А броят на заразените медици достигна цифрата 384. Персоналът на още
една болница – тази във Велинград, подаде колективно
оставка заради лошите условия на труд. Нищо ново под
слънцето!
В средата на посочения погоре едноседмичен период,

ни в клин, ни в ръкав,

премиерът Борисов „изгря“
на екраните на всички „национални“ телевизии, придружен
от министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, члена
на щаба проф. Тодор Кантарджиев и директора на Александровска болница проф.
Костадин Ангелов. След дежурното самопохвално конско, премиерът остави министър Ананиев и неговите колеги да се пържат в собствен сос,
опитвайки се да отбият атаките
на медийните „мисирки“, предназначени за самия Борисов.
На всички „ако“ министърът на
здравеопазването отговаряше
уклончиво с „Не дай си, боже!“, с
което показа, че системата на
здравеопазването не е готова
и за евентуалната втора вълна
на епидемията, за каквато предупредиха от СЗО. При толкова
фалшива набожност от страна на премиера, Господ отдавна трябва да е вдигнал ръце от
българското „стадо“. „Прекален светец и богу не е драг“, гласи една народна поговорка. А
как стои въпросът с фалшивите светци, които сутрин казват едно, на обяд друго, а вечер – обратното па първите
две?
На стр. 4

"Deep State" и "американската трагедия"

За последните четири години
непреставащите опити на двете
враждуващи партии взаимно
да се обвиняват във всички
смъртни грехове, да блокират
всички значими и разумни
решения, превърнаха политическата система на САЩ от удобен и практичен модел за управление, в скандално и раздирано от противоречия пространство. На всичко отгоре, редовите
американци неочаквано разбраха, че има по-силна от тяхната
армия, че властта не е чак толкова мъдра, че техния съд не е
чак толкова неутрален, че тяхната полиция не е чак толкова
надеждна и законопослушна.
Непрекъснатото взаимно ругаене доведе до деградиране доверието на обществото към държавната власт.
Всичко, което днес се случва в Америка, явно или скрито, е подчинено на борбата за
спечелване на ноемврийските
президентски избори. Резултатите от тези избори ще имат
и огромно влияние върху развитието на международните
отношения, за света като цяло
и за всяка отделена страна. И
двубоят на унищожение започна!
Кандидатът за президент
от Демократическата партия
Джо Байдън, в разгара на протестната кампания "Черните

животи имат значение" неочаквано заяви: "Това е моят
най-голям проблем – мой проблем! Този президент ще се опита да ми открадне изборите.
Но военните на САЩ ще извършат въоръжен преврат, (!) ако
Главата на Белия дом откаже
да признае поражението си на

тихо, но ако Байдън загуби, ще
изригне вулкан от протести,
грабежи, саботажи, пожари
и пр., така, както пише в наръчника за цветни революци
на проф. Джим Шарп "От диктатура към демокрация. Стратегия и тактика на освобождението". В нея Шарп изброява

стотици градове изпитват вече
"прелестите" на методиката
на американските специални
служби, преди това намерила реализация в цветните революции в Източна Европа,
Азия и арабските страни.
Комисарят на полицията на
Ню Йорк Дърмот Ши, на прес-

Унижените горди блюстители на реда в САЩ
ноемврийските избори".
Прессекретарят на Белия
дом Кейли Макинани определи изказването на Байдън като
"нелепо заявление".
Дали е толкова нелепо обаче?
Ако Байдън и демократите победят, то всичко ще бъде мирно и

брой 26, 30 юни 2020 г.

198 метода за ненасилствени
действия като "№ 148. Метеж,
№ 145. Общ отказ от административно сътрудничество в
правителството, № 161. Ненасилствено психологическо изтощаване на опонета". Ню Йорк,
Сиатъл, Миниаполис и още

конференция в полицейското управление обяви, че разформирова елитните цивилни екипи - подразделенията
за борба с престъпността, занимаващи се с изземването
на оръжие и противодействието на насилствените престъ-

актуален глас

пления. Градският съвет в Минеаполис единодушно гласува
за разпускане на полицейските сили в града, заменяйки ги с
новосъздаван общински отдел
за безопасност. На територията
на "Автономната зона на Капитолийския хълм" в Сиатъл бе
забранено да влизат полицаи и
т.н.
От 25 май, когато в Минеаполис по особено жесток начин бе удушен Джордж
Флойд, в над 600 американски
града, като по заповед, започнаха протести и безредици.
От екраните на "демократичните" американски телеканали,
светът видя как млади адвокати предлагат на протестиращите своята юридическа защита
срещу действията на полицията, пишейки телефонните си
номера по ръцете им. Това означава, че в най-скоро време
адвокатите на "антифашистките" организиции, финансирани от Сорос, ще започнат
лов за полицейски истории,
стараейки се да прикачат новите правила към старите събития, доказвайки в съдилищата, че полицията винаги е
трябвало да се придържа към
такова поведение, но тя не го е
правила, защото е злонамерена към малцинствата и е недемократична.
На стр. 4
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И не се знае, когато се кръстят, на Бога или на Мамона се
молят.
Хаосът в главата води и до
хаос в действията.

Безпорядъкът и отсъствието на елементарна логика при
избора, налагането, контрола
и разхлабването на противоепидемичните ограничения,
е доказателство за това, че импровизацията е превърната в
основен политически инструмент дори в сферата на борбата с ковид епидемията. Историята с маските и посещенията
на парковете илюстрира добре
мъдростта, че когато не знаеш
накъде вървиш, обикновено
стигаш там, където не искаш.
Според ГЕРБ и „присъдружните“ й медии, социолози и политолози, именно импровизациите на Борисов, Ананиев и
щаба, които някои квалифицират като признаци за отчайваща некомпетентност и непоследователност, са допринесли
човешките загуби от коронавируса да бъдат относително малки. И успехът, разбира се, трябва
да се припише на „харизмата“
на премиера Борисов. А това, че
се заразиха толкова медици,
че бяха закрити цели болници
или отделения в тях, е по вина
на чиновниците от Министер-

НЕ ДАЙ СИ, БОЖЕ!
ството на здравеопазването,
на РЗИ-тата, директорите на
болници, на работещите непредпазливо медици, както и
на „материала“, който не спазва ограниченията. Поради което, макар разпространението на
коронавируса да има „клъсте-

рен“ (огнищен, б.р.), а не „дифузен” характер, заразата плъзна
из цялата страна. „Клъстерите“ си ходят на гости и сватби,
евангелистки ромски пастори се
събират със стотици в затворе-

ни помещения, жителите на поставените под карантина цигански квартали празнуват като за
последно, а любителите на силни усещания чакат с часове да
бъдат пропуснати към гръцките
курорти. Изобщо, десетки хиляди български граждани се

за не носене на задължителните маски глобяват нарушителите с 900 лири, а у нас маските са „пожелателни“ за откритите пространства и са
задължителни само в градския транспорт и в закрити
публични места, като магазини, аптеки и болници. При
това магазините бяха включени едва от 00:00 часа на 23 юни.
В новата заповед на министъра на здравеопазването бе разпоредено при посещение на
театри, кина и опери да се запълва само половината от капацитета, като зрителите сядат
през стол и на дистанция 1,5
метра един от друг. При посещение на спортни мероприятия като футболни мачове
трябва да има максимум 1000
души във всеки сектор, които да бъдат на 1,5 метра дистанция от съседите си. Част от
тези изисквания съществуваха и по-рано, но често се нарушаваха дори от партийните
държат така,
централи и техните вождове. Как хората да не нарушават
сякаш епидемията не
правилата за безопасност, като
съществува.
А РЗИ-та нито могат, нито гледат че премиерът и презиискат да контролират как се дентът кръстосват странаспазват забраните. В Турция та и провеждат предизбор-

на агитация, разговаряйки
с „народа“ и медийните „мисирки“ без маски? При това,
премиерът кара джип, в който
вози като куфари министъра на финансите Владислав
Горанов, заместник-министъра на регионалното развитие Николай Нанков, вицепремиера Томислав Дончев
и кметовете на съответните
населени места. Нещо повече,
преди седмица Борисов събра
в една зала в Стара Загора целия актив на ГЕРБ, като участниците в сборището не носеха нито маски, нито спазваха социална дистанция от
1,5 метра. Факт, който самият
Борисов аргументира с това, че
в противен случай опозицията щяла да каже, че митингът бил рехав!!! На масата за
гости бяха насядали един до
друг, също без маски, премиерът и лидер на ГЕРБ Бойко
Борисов, вицепремиерът и
член на Изпълнителната комисия на партията Томислав
Дончев, кметовете на Бургас
и Стара Загора и министърът на финансите Владислав
Горанов. А само ден по-рано в страната беше поставен
рекорд по заболеваемост и
смъртност от коронавируса –
132 заразени и 6 починали за
едно денонощие! Освен това
Стара Загора беше обявена

“Deep State” и “американската трагедия”
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Половин година такива дела
и обвинения, с осъдени, уволнени
и напуснали полицаи, биха деморализирали всеки служител на
закона. Това е и целта. Към нощта, срещу 4 ноември, полицията да е недееспособна и да не
може да реагира адекватно на
уличните протести, грабежи,
окупации, саботажи, бунтове
и саморазправи, съпътстващи
изявленията на Джо Байдън за
„откраднатата изборна победа”.
На президентските избори
през 2016 г., кандидатката на Демотратическата партия – Хилари Клинтън, получи над 400 000
гласа в повече от кандидата на
републиканците Доналд Тръмп,
но загуби изборите с гласовете на електори от републиканските щати във Федералната
Електоралната комисия. Точна
такава, подобна ситуация има
предвид Байдън, когато говори
за военен преврат срещу избрания за нов президентски срок
Тръмп. За фон и отпор на тези
противоправни действия, "режисьорите" на Сорос са сглобили
една "гърмяща смес" – събраните
в едно "антифашисти", чернокожи, либерални кръжоци и левичари – залели улиците и площадите на големите градове на
Америка. Но улицата тогава ще
Стр. 4

бъде друга – тя ще е без боеспособна полиция, ръцете на която ще бъдат вързани от новите правила и материални ограничения. А самите протести ще
бъдат отлично организирани,
благодарение на днешните тренировки, проработени технологии и неограничен паричен ресурс. В състава на протестиращите ще се появят бойни отряди,
готови за стълкновения с полицията и прекрасно екипирани с
щитове, каски, оръжия, противогази, бронежилетки.
Победата на Тръмп не означава гарантиран, предварително
подготвен масов протест на добре
мотивирани протестиращи, в разделената на два съвършено противоположни лагера Америка,
което от своя страна ще сложи
началото на поредица от локални граждански войни, защото
единен фронт на битката между
двете противоборстващи страни,
няма да има. А фактът, че Донълд
Тръмп няма да стои със скръстени ръце, са думите му в предизборната реч:
"Нашата кампания представлява реална ексизтенциална заплаха за тях! Каквато не са виждали!... Политическата организация, която се опитва да ни спре е
същата тази, която е отговорна
за катастрофата на търговските ни сделки, за масовата неле-

гална имиграция, за икономическата и външна политика, които
пресушиха страната ни.
За тях това е ВОЙНА! Те няма
да се спрат пред нищо! Това е борба за оцеляването на нацията ни!

Повярвайте ми!"
И той действа!
Във военната академия
Уест-Пойнт, в реч публикувана на сайта на Белия дом, 45 -я
президент на САЩ декларира:
"Войските на САЩ не са длъжни
да решават древни конфликти в
далечни страни, за каквито много хора даже не са и чували... САЩ
завършват епохата на безкрайните войни и ще се съсредоточат
върху собствената си защита...
И когато ние ще се сражаваме, то
отсега нататък, ние ще се бием
само, за да побеждаваме!"
актуален глас

Правителството на САЩ отмени постановлението, прието
от Барак Обама, касаещо защитата на транс-хората от дискриминация в системата на здравеопазването. На 12 юни Министер-

ството на здравеопазването на
САЩ заяви, че правителството се връща към тълкуването
на думата "пол" като "мъжки" и
"женски", определяни само от
биологията на индивида.
На 16 юни президентът Доналд Тръмп подписа Указ, регулиращ действията на федералните органи на власт, насочени
към повишаване ефективността в работата на полицията.
Указът предвижда федерално
целево финансиране за подготовката на местните и регионални полицейски сили и съ-

трудниците на правоохранителните органи.
При положение, че Демократично-либералната част на елита на САЩ, се състои от апологетите на глобализацията, обединени във финансов интернационал,
а Републиканско-консервативната част са убедени антиглобалисти, то цялата "драма" в тяхната жестока борба за оцеляване
ще намери силен отзвук и във
всички страни по света, в т.ч. и в
България, "взривявайки" стария
световен ред на всички нива.
А в Новия ред, старата хегемония на Съединените щати явно,
вече няма да съществува.
Съдбата на тримата лидери: Путин, Си Цзинпин и
Тръмп, въпреки противоречията и съществуващата конкуренция между държавите, е свързана, защото те по един или друг
начин, но еднакво, оценяват
вредата и се борят с "дълбоката държава". Това не означава,
че определяме кой от тях е добър и, кой лош. Не, това означава друго: тяхното общо мнение, че "дълбоката държава" се
стреми да създаде нов световен ред, който е срещу хората,
и който се гради върху костите на над 80% от населението
на света.
Време разделно е! Време за избор!
брой 26, 30 юни 2020 г.

за „клъстер“ на коронавируса.
Явно за Борисов по-важно от
всичко беше
да минимизира негативния
отзвук

от излъчения от „Афера.
бг.“ аудиозапис, в който съветва Цвета Караянчева да се
оправдава с простотията си,
както правел самият той. А
също така, да убеди съпартийците си, че на шкафчето си в
спалнята на правителствената резиденция в Бояна не
държи пистолет, а в чекмеджето - пачки евро и кюлчета злато. Т.е., че аудиозаписът
с предполагаемо пиянските му
брътвежи и снимките от спалнята му в Бояна, са монтаж на
политическите му опоненти с
цел да се осуети влизането на
България в банковия съюз на
Европа, строителството на газопровода „Балкански поток“,
АЕЦ „Белене“ и интерконектора с Гърция. Скритата цел
на неговия „маньовър“ обаче беше да пресече възможността недоволните от управлението му гербери да отидат при Цветан Цветанов.
Възторжените аплодисменти,
следващи дърварските шеги
на Вожда, силно напомняха
за конгресите на КПСС и БКП.
С тази разлика, че ГЕРБ не избираше генерален секретар
на партията, а приветстваше
един виртуален Ким Ир Сен!
Нито една от „националните“
медии не постави въпроса:
дали в условията на продължаващата и задълбочаващата се корона криза подобни
масовки са уместни? И, дали
те са в съответствие с удължената до 30 юни извънредна
епидемична обстановка? Отговорът на тези въпроси дойде
под формата на глоба от 3000
лева, наложена на ГЕРБ и
БСП. Съответно, заради сбирката на герберския актив в
Стара Загора и пленума на
БСП, след който у Янаки Стоилов бе открит коронавирус.
Заразата стигна и до тенисиста Григор Димитров и футболистите на ЦСКА Томислав
Юрич и Стефано Белтраме.
При Димитров и Юрич тестовете за коронавирус дадоха
положителен резултат и те
се поставиха под карантина.
Да видим какви ще са последствията от срещата на ГЕРБ в
Стара Загора. Ако и там някой
от участниците се е заразил,
дали Бойко Борисов няма да
провиди дългите ръце на Васил Божков, Цветан Василев,
президента Румен Радев, или
Цветан Цветанов? Още повече, че прокуратурата му осигури още един враг, като покани
за разпит – засега като свидетел по делото за италианския
боклук, считания за олигарх
изпълнителен директор на
„Лукойл България“ Валентин
Златев. Валери Симеонов позна, че Златев ще бъде следва-

НЕ ДАЙ СИ, БОЖЕ!
щия обект на прокуратурата на
Иван Гешев. Дали това е било
самосбъдващо се пророчество,
или споделяне на поверителна
информация? – бъдещето ще
покаже. Приятелствата с премиера Борисов понякога завършват така. Справка: Цветан Василев и Васил Божков.
Накрая го отнесоха и професорите, които според Борисов,
го уверявали, че ще си скъсат
дипломите, ако епидемията
на коронавируса не завърши
до 1 юли. Всички са виновни
за несбъднатите розови сънища, само не и премиерът,
който сипеше оптимистични
фейк обещания и самохвалства. Професорите може да
си скъсат дипломите, защото имат такива. Но какво ще
скъса „докторът по дължината на маркуча на пожарната“? - както нарича Бойко Борисов лидерът на „Движение21“ Татяна Дончева.
Дебелоочието, с което Борисов представи позорящите го
записи с утешителното

кюп като лични врагове олигарсите Васил Божков и Цветан Василев, президента Румен Радев и БСП, Мая Манолова и ДСБ, Слави Трифонов и
Цветан Цветанов? Само ДПС и
„Воля“ бяха изключени от списъка на заподозрените. И то с
уточнението, че

разследвани сериозно аудиозаписът и снимките от спалнята
на Борисов в Бояна. Вместо Кокинов, сега Гешев нарича Борисов „шефе“. И ако вярваме на
казаното в аудиозаписа, като заместник-главен прокурор и шеф
на Специализираната прокуратура, Гешев признавал, че Борисов по-добре от него се пра„ДПС действа отзад“!
Цялото премиерско жур- ви на прост. Изобщо, простоналистическо войнство, с из- тията у нас е издигната в култ.
До идването на втория
ключение на РСЕ, Евроком и
акъл
РСЕ, блееше от възторг при
всяко оригване на Борисов.
На 21 юни бившият миСамо Поли Паунова от РСЕ се нистър на културата Петър

„няма лоша реклама“,

не е нищо друго, освен паническа защитна реакция на заловен на местопрестъплението крадец! Защото демонстративната му безпардонност,
съчетана с коронавирусната вакханалия и политически
мотивираните акции на прокуратурата, са възможно найлошата реклама за България.
Отменените туристически полети до българското Черноморие не дават никакви поводи за
оптимизъм относно оцеляването на туристическия сектор.
След като българите предпочитат да почиват в Гърция,
как чужденците да изберат
българските курорти? И то,
знаейки от миналия си опит, че
там, въпреки лошото обслужване, ще им одерат кожите за
нежелани от тях екстри? Всичко това, на фона на надигащата се втора вълна или втори
пик на коронавирусната пандемия. Що се отнася до българите, най-малко на Борисов подхожда да ги обвинява в липса
на патриотизъм, задето вместо към българското Черноморие потеглят към гръцките курорти. Докато у нас бетонират
Черноморието под прикритието на противосвлачищни укрепвания с „подпорни“ хотели,
в Гърция и Турция привличат
туристи с качествено обслужване. И не поверяват туризма
на „калинки“, като нашата Николина Ангелкова.
Коронавирусът все пак ще
да е засегнал психиката на
премиера, щом на извънредния брифинг, последвал публикуването на снимките от „онази“ спалня, той нареди в един
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осмели да го дразни с неудобни въпроси. А от неприсъствалите на брифинга „медийни мисирки“, единствено Миролюба
Бенатова оспори твърденията
на Борисов, че е правила филм
за него и е снимала спалнята
му в Бояна. А Мария Цънцарова от Би Ти Ви доказа с кадри и цитати от самия Борисов, че аудиозаписът и снимките от Боянската спалня са
автентични. И, че „премиерът
слънце“ си е разменял есемеси
с Васил Божков, в това число
и благодарствени, още от 2018
г. Сайтът „Биволъ“ пък представи лабораторни заключения, че снимките от Бояна не
са манипулирани. Остава да
се разбере къде са отивали парите от чекмеджето на премиерската спалня. Но на Борисов
все някой друг му е крив, че не
знае да говори по телефона и
не гледа кого пуска в покоите
си. Този филм обаче вече сме го
гледали. Справка: случаят „Ало,
Ваньо“ и „седянката“ в къщата на Вожда в Банкя. Където
бившият градски прокурор на
София Николай Кокинов му
каза по адрес на новоизбрания за главен прокурор Сотир
Цацаров: „Шефе, нали ти си го
избра!“. Двата скандала така и
не бяха разследвани от прокуратурата, както няма да бъдат

Стоянович разказа любопитна
история. При едно от посещенията му в Турция, домакините му казали, че при тях 90% от
населението е неграмотно и
само 10% са образовани. Въпреки това малцината образовани управлявали Турция, докато в България било обратното: – 10-те процента неграмотни управлявали страната.
Разбира се, дори „доктор на
науките“ като Бойко Борисов
не може да знае всичко и трябва
да се съветва с експерти по отделните въпроси. Но, специално
по въпроса за борбата срещу
пандемията на коронавиру-

са Борисов постъпи като във
вица за Настрадин Ходжа и
магарето му. Тръгнали Настрадин Ходжа и синът му с едно магаре за града: Настрадин яздел
магарето, а момчето му кретало пеша. Срещнали един човек, който упрекнал ходжата, че
язди магарето, а момчето му
ходи пеша. Слязъл Настрадин
Ходжа от магарето и качил сина
си върху него. Срещнали друг
човек, който упрекнал момчето,
че се вози на гърба на магарето, докато старият му баща върви пеша. Тогава Настрадин се
качил и той на магарето. Срещнали друг „експерт“ по магарешките работи, който ги упрекнал, че нямат никаква милост към горката животинка.
Двамата слезли и повели магарето пеша. Тогава налетели на
човек, който им казал, че нямат
акъл, щом при наличието на
магаре вървят пеша. Настрадин повикал сина си, вдигнали
магарето на раменете си и продължили по пътя за града...
Нашият Настрадин Ходжа, премиерът Борисов, създаде Национален оперативен
щаб и „опозиционен“ Медицински съвет, който да му опонира. Част от този съвет беше и
привърженикът на теорията за
„стадния имунитет“ доцент
Атанас Мангъров, завеждащ
детското отделение към Инфекциозна болница в София. Според него трябвало младото население да се остави да се зарази, за да придобие групов
или стаден имунитет, та при
следващата епидемична атака да има изградена естествена защита. Борисов първоначално наруга Мангъров, после дойде на неговия акъл,
отказвайки да върне строгите
ограничения, въпреки застрашително нарастващия брой на
ново заразените и починалите
от коронавируса. Накрая прие
връщането на част от противоепидемичните ограничения. До идването на втория
му акъл! По този повод ще
му припомним написаното от
Николо Макиавели във „Владетелят“: „Ако съветниците
зле съветват владетеля, виновен е владетелят!“

Н

асила акъл не се дава, взема се! Що се отнася до
„стадния имунитет“, в ГЕРБ може и да са го придобили, понеже се държат като стадо подплашени
овце. Част от избирателите, които доверчиво, или срещу съответно възнаграждение, „харесват“ Бойко Борисов, също
имат, ако не стаден имунитет, то стадно поведение. Но, далеч не всички българи са съгласни, че са толкова прости, колкото премиера, когото други им натрапват за пастир на стадото. От фразата „Аз съм прост и вие сте прости, затова се разбираме“, произнесена от Борисов пред миньорите от Горубсо, първата половина може и да е вярна, но истинността на
втората е съмнителна. Изборите – редовни, или предсрочни,
ще покажат, дали грамотните българи са съгласни да ги управляват неграмотни и прости - според собствените им признания - политици. Рецептата на министър Ананиев „Не дай си,
боже!“ не върши работа нито на медиците, нито на пациентите, нито на данъкоплатците и избирателите. „Тази позиция
е много удобна, но е изцяло гнила”, би казал Бащата на народите Йосиф Висарионович Сталин.

актуален глас
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Време е за справедливост!
Декларация от името на ПГ на “БСП за България”

Слово на Корнелия Нинова, председател на
ПГ на коалиция „БСП за България“, произнесено
от парламентарната трибуна на 19 юни т.г.
ги избихте! Незаконно!...
Намери се една смела жена
– Ани от Болярово, която и с
наша помощ, се опълчи на това
беззаконие, не допусна ветеринарите във фермата си. Наказахте я с глоба. Заличихте стопанството й в регистрите си,
смятайки, че така ще заличите
проблема на стотици хора в Ямболско. Но не я пречупихте. Тя
заведе дело и след 2 години истината излезе. Ето я. Решение
номер 7606 на Върховния административен съд, окончателно,
без право на обжалване, в което
пише следното, уважаеми българи: „Не са изложени обективни
факти, установяващи безспорно
наличие на болестта по животважаеми
български
граждани,
помните ли лятото
на 2018 г.? На 11 юли
Българска агенция за безопасност на храните обяви първично възникнали огнища
на болестта чума по дребните
преживни животни в селата
Крайново, Странджа, Шарково, община Болярово. Последваха редица решения и действия на институциите за умъртвяване на животните. Стопаните от региона не вярваха, че
има зараза. И се възпротивиха. В Шарково се стекоха хора
от цялата страна и образуваха жива верига около дома на
баба Дора. Обърнаха се тогава
към нас за помощ и ние застанахме до тях. Водихме битка на
два фронта – там, на място с
колегите депутати и тук, в Народното събрание. В опита си
да спрем необоснованото решение за избиване на животните внесохме редица питания,
организирахме дебати. Часове
наред лично участвах в разговорите в кабинета на предсеБолката на баба Дора трогна цяла България. Тя ридае безудателя на парламента, където
тешно: Не убивайте животните ми, те са мои деца.
убеждавахме с аргументи щаба,
министрите, премиера - да ра на БСП Корнелия Нинова към
спре! Но не би! Вие, уважаеми националната сигурност.” А г-н ните и съображенията за вземауправляващи, продължихте. Борисов, с присъщия си ци- нето на крайни мерки за преодоУмъртвихте хиляди животни, низъм към болката на хората, ляването й. В разглеждания казус
без причина! Тогава твърдяхме тук, от това място, заяви след- липсват убедителни доказателтова, а днес, за същото, имаме ното: „Корнелия Нинова удиви- ства за развитие на болестта
чума по дребните преживни жидоказателства.
телно ми напомня на канцлера вотни във времето и в конкретПоследваха протести в Со- Меркел. Със същите трикове я
фия пред Министерския съ- вкараха нея в тази процедура, ния регион и степен на нейното
вет. Ето вашата позиция в за- както вас г-жо Нинова, с козич- разпространение. Липсват доглавията отпреди 2 години: ките. Даваха Средиземно море, казателства за това". По-ната„Корнелия Нинова е виновна за трупове, издавени хора, удаве- тък: "за обявените 11 умрели жичумата по животните. Целта но малко детенце. Това беше вотни няма доказателство да са
й е да свали ГЕРБ с преврат”, мощна хибридна атака и тя се били заразени с чума. Нещо пове„Нинова организира и дава ин- върза, както вие сега. Аз понеже че- доказателствата по делото,
струкции на протестиращите много обичам животните й за- показанията на свидетелите, коза пълзящ преврат”, „Подава- видях и аз исках да ги погаля ко- ито дори да не са присъствали на
ме сигнал до прокуратурата за зичките”. Г-н Борисов, само че конкретните дати на проверкипровокация от страна на лиде- вместо да погалите козичките, те, установяват доброто здра-

У
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акция ЗОРА

вословно състояние на стадото
през различните периоди в рамките на периода юли – септември 2018 г". А от представената
справка на БАБХ за наличието
на животни към датата на внасяне на административния акт
се установява, че 203 броя овце
са живи, включително и двете овце с посочените по-горе
ушни марки, с установени уж
положителни резултати за наличие на антиген и на геном на
вируса на чума. Анализът на доказателствата по делото опровергава извода за създадена непосредствена опасност за здравето
на хора и животни в региона.
Сега е време за отговори, макар и след 2 години. Тук виждам
част от говорителите и създателите на заглавията, които ви прочетох. Не сте вие виновни за тези
заглавия, вие просто изпълнявате чужда воля. Тук друг трябва
да отговаря. Но днес Вас ви каня
тук, за да отговаряте - защо излъгахте за чумата по животните в Странджа? Защо ги избихте? Защо обезсмислихте труда на десетки семейства? Защо
обезлюдихте района? Защо излъгахте Европа и колко пари
се получиха от Европа срещу лъжа – и сега ли ще кажете: „тихо, мълчете си, за да не ни
накажат за измама“? Това ли е
партията за европейско развитие на България? Един трябва да
отговаря, защото от онова време
министрите се смениха. Един е
отговорен за тази политика на
геноцид в онзи регион – и това
е г-н Борисов. Въпросът е защо?
Страховете на хората по онова
време, липсата на информация,
лъжливите изследвания, създадоха безумни версии. Знам, че
те не са верни: говореше се, че
се обезлюдява регионът, за да

се заселят бежанци; че се убиват животни, за да се прикрият
злоупотреби със субсидии; че се
унищожава родното производство, за да се даде път на големи корпорации, които да внасят месо в България. Сигурно
нищо от това не е вярно?! Беше
плод на страхове, но тогава защо,
ако нищо от това не е вярно, защо
го направихте?
Това няма да остане безнаказано. Време е справедливост.
Благодаря на всички наши депутати за усилията, че бяхме там, с
грижа за хората. Първо, ще извикаме г-н Борисов на изслушване
тук, за да обясни какво направи
и защо го направи. Ще взема
всички стенограми от дългочасовите разговори в  кабинета на
председателя на НС и ще ги обявя, за да се види кой какво говори
там. Нека да се види как категорично заявявам, че няма чума
по дребните преживни животни в Ямбол и как ми се отговаря, че организирам преврат.
Всичко това ще стане публично. Ще помогна на всички, който се чувства засегнат, да заведе
граждански иск, за причинените
му вреди от вас. Ще помогнем на
всеки, който иска да заведе наказателни дела за престъпленията на властта. Това, уважаеми
управляващи, няма да е преврат,
а грижа за хората. И това няма да
е заплаха за националната сигурност, а справедливост за България.
Обръщам се към всички
българи: Знам, че понякога ви
е страх, знаем, че ви плашат,
мачкат, рекетират. Но вижте
тази крехка жена - Ани от Болярово. Когато си прав и смел,
истината побеждава. Повече
от всякога е време да бъдем
смели, да се обединяваме, да
си помагаме за общи действия срещу некомпетентното,
корумпирано, вредно, а вече и
опасно за България управление на Бойко Борисов.

75 години от великата победа...
Владимир ПУТИН
Продължение от бр. 25
Но да се върнем към събитията непосредствено преди
Втората световна война. Наивно беше да се вярва, че след
като се разправи Чехословакия, Хитлер няма да предяви
нови териториални претенции. Този път към доскорошния му съучастник в раздела на
Чехословакия - Полша. Между другото, поводът тук беше и
наследството на Версай - съдбата на т.нар. Данцигски коридор. Последвалата трагедия
на Полша беше изцяло на съвестта на тогавашното полско ръководство, което попречи на сключването на англо-франко-съветския военен
съюз и разчиташе на помощта на западните партньори.
Постави народа си под колелата
на хитлеровската машина за
унищожение.
Германската офанзива се
развива в пълно съответствие с
доктрината за блицкриг. Въпреки жестоката, героична съпротива на полската армия само седмица след избухването на войната, на 8 септември
1939 г., германските войски са

това Англо-френският Върховен военен съвет, заседаващ за
първи път на 12 септември 1939
г. във френския град Абвил, решава да спре напълно настъплението поради бързото развитие на събитията в Полша.
Започна прословутата „странна война“. Това е пряко предателство от страна на Франция
и Англия на задълженията им
към Полша.
По-късно, по време на процеса в Нюрнберг, германските генерали обясниха бързия си
успех на Изток. Бившият началник-щаб на оперативното
ръководство на Върховното
главно командване на въоръжените сили на Германия генерал А. Йодл призна: „...ако не
бяхме победени през 1939 г., то
това е само защото на запад,
по време на войната ни с Полша, приблизително 110 френски и английски дивизии срещу
23 германски дивизии, остават
напълно бездейни“.
Помолих да се съберат от архивите целият масив материали,
свързани с контактите на СССР
и Германия в драматичните дни
на август и септември 1939 г.
Както свидетелстват документите: точка 2-ра от Секретния

на Буг и Висла. Не всички сега
знаят за този факт.
Както и фактът, че веднага
след нападението срещу Полша,
през първите септемврийски
дни на 1939 г., Берлин упорито и
многократно призовава Москва
да се присъедини към военните
действия. Съветското ръководство обаче игнорира подобни
призиви. И няма намерение да
се включва в драматично развиващите се събития до последна
възможност.

да се увеличат многократно,
тъй като, повтарям, старата съветско-полска граница преминава само на няколко десетки километра от Минск. И
неизбежната война с нацистите
щеше да започне за страната от
изключително неблагоприятни
стратегически позиции. А милиони хора от различни националности, включително
евреи, живеещи в близост до
Брест и Гродно, Перемишъл,
Лвов и Вилно, ще бъдат хвър-

Москва, Червения площад, 24.06.2020 г.

Ани Петрова от Болярово, която през 2018 г. не допусна стадото є да бъде избито заради „чумата“. На снимката фермерката
заедно с народния представител от Ямболски избирателен район Кристиян Вигенин, радостни, след спечелване на делото в
последната инстанция на Върховния административен съд.
брой 26, 30 юни 2020 г.

в покрайнините на Варшава.
И военно-политическият елит
на Полша избяга на територията на Румъния до 17 септември, предавайки своя народ,
който продължи да се бори с
нашествениците.
Западните съюзници не
оправдаха полските надежди. След обявяването на война
на Германия, френските войски напреднаха само на няколко десетки километра във
вътрешността на германската
територия. Всичко изглеждаше само като демонстрация
на активни действия. Освен

протокол към Договора за ненападение между Германия и
СССР от 23 август установява,
че в случай на териториално-политическо преустройство на областите, влизащи в състава на
Полската държава, границата на
сферата на интересите на двете
държави трябва „приблизително да преминава по линията на
реките Нарева, Висла и Сана“. С
други думи, в съветската сфера на влияние влизат само територии, на които живее предимно украинско и беларуско
население, но и исторически
полски земи в междуречието

брой 26, 30 юни 2020 г.

Едва когато става окончателно ясно, че Великобритания и
Франция нямат намерение да
помогнат на своя съюзник, а
вермахтът е способен бързо да
окупира цялата Полша и да излезе фактически на подстъпите
към Минск, е взето решение на
сутринта на 17 септември да
се вкарат войсковите съединения на Червената армия в
т.нар. „източна броня”. Днес тя
е част от територията на Беларус, Украйна и Литва.
Очевидно е, че не е имало
други варианти. В противен случай рисковете за СССР щяха

лени на унищожение от нацистите и техните местни слуги антисемити и радикални националисти.
Фактът, че Съветският съюз
до последната възможност
се опитваше да избегне участието в разгарящия се конфликт и не искаше да играе на
страната на Германия, доведе
до това, че реалният контакт
на съветските и германските
войски се случи много на изток от границите, посочени в
тайния протокол. Не край Висла,
а приблизително по т.нар. „линия Кързън”, която през 1919

от брой в брой

г. е препоръчана от Антантата като източната граница на
Полша.
Както знаете, подчинителното наклонение е трудно да
се приложи към вече настъпили събития. Мога само да кажа,
че през септември 1939 г. съветското ръководство имаше възможност да прокара
западните граници на СССР
още повече на запад, чак до
Варшава, но реши да не го
направи.
Германците предложиха да
се определи ново статукво. На
28 септември 1939 г. в Москва
И. Рибентроп и В. Молотов
подписват Договора за приятелство и границата между
СССР и Германия, както и тайния протокол за промяна на
държавната граница, който
признава демаркационната линия, където де-факто стоят две
армии.
През есента на 1939 г., решавайки своите военно-стратегически, отбранителни задачи, Съветският съюз започва процеса на инкорпорация
на Латвия, Литва и Естония.
Влизането им в СССР е осъществено на договорна основа, със съгласието на избраните власти. Това беше в съответствие с тогавашното международно и държавно право.
Освен това през октомври
1939 г. град Вилно и околният регион, преди това част от
Полша, са върнати в Литва.
Прибалтийските републики,
в рамките на СССР, запазиха своето управление, език
и имаха представителство в
съветските висши държавни
структури.
През всичките тези месеци
на дипломатическата и военно-политическата борба, работата на разузнаването, която
беше невидима за любопитните очи, не спря. Москва разбра,
че пред нея има непримирим
и жесток враг, че вече се води
скрита война с нацизма.
На стр. 8
Стр. 7

75 години от великата победа...
От стр. 7

И няма причина да възприемаме официалните изявления,
официални протоколни записки от онези години, като доказателство за „приятелството“
между СССР и Германия. СССР
имаше активни търговски и
технически контакти не само с
Германия, но и с други страни.
В същото време Хитлер многократно се опитва да вкара
СССР в конфронтация с Великобритания. Съветското ръководство обаче не се поддаде на
тези убеждения.
Хитлер прави последния си
опит да убеди Съветския съюз да
предприеме съвместни действия
по време на посещението на Молотов в Берлин през ноември 1940
г. Но Молотов точно спазва инструкциите на Сталин, като се
ограничава до общи дискусии за
идеята на германците за присъединяване на СССР към Тристранния пакт - съюзът на Германия,
Италия и Япония, подписан
през септември 1940 г. и насочен срещу Великобритания и
САЩ. Неслучайно още на 17 ноември Молотов инструктира
съветския пратеник в Лондон
И. Майски по следния начин:
„За да се ориентирате... В Берлин
не беше подписан никакъв договор
и не беше предвидено да се подпише. Случаят в Берлин беше ограничен до... размяна на мнения...
Германците и японците, както
виждате, много биха искали да
ни насочат към Персийския залив
и Индия. Отхвърлихме дискусията по този въпрос, тъй като считаме такъв съвет от Германия
за неподходящ“. А на 25 ноември
съветското ръководство сложи
край на това. Официално на
Берлин бяха изложени условия,
които бяха неприемливи за нацистите, включително изтеглянето на германски войски от
Финландия, споразумение за
взаимна помощ между СССР и
България и редица други. По този
начин, умишлено изключвайки за
себе си всякаква възможност за
присъединяване към Пакта. Тази
позиция окончателно укрепи
намерението на фюрера да започне война срещу СССР. И вече
през декември, като остави настрана всички предупреждения на своите стратези за катастрофалната опасност от война
на два фронта, Хитлер одобри
плана на Барбароса. Той направи това, осъзнавайки, че именно
Съветският съюз е основната
сила, която му се противопоставя в Европа. И че предстоящият сблъсък на Изток ще реши изхода на световната война. И беше
сигурен, че походът срещу Москва ще бъде бърз и успешен.
Това, което искам да подчертая специално е, че западните
страни фактически тогава се съгласяват със съветските действия
Стр. 8

и признават стремежът на Съветския съюз да гарантира сигурността си. Така още на 1 октомври
1939 г. тогава бившият началник на британското Адмиралтейство У. Чърчил, в изказване по радиото, заявява: „Русия
провежда студена политика на
собствените си интереси... За защитата на Русия от нацистката заплаха явно беше необходимо
руските армии да застанат на
тази линия (има се предвид западната граница)“. На 4 октом-

ври 1939 г. в Камарата на лордовете британският външен министър Е. Халифакс заяви: „...
Трябва да се припомни, че действията на съветското правителство се състоят в прехвърляне
на границата по същество на линията, препоръчана от лорд Кързън по време на Версайската конференция... Цитирам само исторически факти и вярвам, че те
са неоспорими“. Известният британски политически и държавен деятел Д. Лойд Джордж подчертава: „Руските армии окупираха територии, които не бяха
полски и, които бяха насилствено
превзети от Полша след Първата
световна война... Би било акт на
престъпно безумие да се постави руското придвижване под общ
знаменател с придвижването на
немците“.
И в неофициални разговори
със съветския пълномощен министър И. Майски английските
висши политици и дипломати
говориха по-открито. Британският заместник-министър на
външните работи Р. Бътлър на
17 октомври 1939 г. сподели, че:
„...в британските правителствени кръгове те смятат, че не може
да се поставя въпрос за връщането на Западна Украйна и Беларус
в Полша. Ако е възможно да се създаде етнографска Полша със скромен размер с гаранция не само от

СССР и Германия, но също Англия
и Франция, британското правителство ще се смята за напълно
удовлетворено“. На 27 октомври
1939 г. главният съветник на Н.
Чембърлейн Х. Уилсън казва:
„Полша трябва... да бъде възстановена като независима държава
в своята етнографска база, но без
Западна Украйна и Беларус“.
Заслужава да се отбележи, че
по време на тези разговори почвата също беше проучена за подобряване на съветско-британ-

ските отношения. Тези контакти до голяма степен поставиха
основата на бъдещия съюз и
антихитлеристката коалиция.
Сред отговорните, далновидни
политици се открои У. Чърчил,
който въпреки добре познатата
антипатия към СССР, и по-рано
се застъпваше за сътрудничество
с него. Още през май 1939 г. той
заяви в Камарата на общините:
„Ще бъдем в смъртна опасност,
ако не успеем да създадем голям
съюз срещу агресията. Би било
пълна глупост, ако отхвърлим естественото сътрудничество със
Съветска Русия“. И след избухването на военните действия в Европа - на среща с И. Майски на
6 октомври 1939 г., той поверително заяви, че „...няма сериозни
противоречия между Великобритания и СССР и, следователно,
няма основания за напрегнати
и незадоволителни отношения.
Британското правителство...
би искало да развие... търговски
отношения. Освен това би било
готово да обсъди всякакви други
мерки, които биха могли да помогнат за подобряване на отношенията“.
Втората световна война не
се случи за една нощ, не започна внезапно, изведнъж. И германската агресия срещу Полша
не беше внезапна. Тя е резултат
от много тенденции и фактори в
от брой в брой

световната политика от този период. Всички предвоенни събития бяха подредени в една съдбовна верига. Но, разбира се, основното, което предопредели
най-голямата трагедия в историята на човечеството, е държавният егоизъм, малодушието, снизхождението към набиращия сила агресор и неподготвеността на политическите
елити да търсят компромис.
Следователно е несправедливо да се твърди, че двуднев-

ното посещение в Москва на
нацисткия външен министър
Рибентроп е основната причина, която породи Втората
световна война. Всички водещи страни, в една или друга
степен, носят своя дял на вината за нейното начало. Всяка от тях направи непоправими грешки, като по презумпция повярва, че е възможно
да надхитрите другите, да си
осигурите едностранни предимства или да остане далеч
от предстоящата световна катастрофа. И за такава късогледство, за отказа да създадат система за колективна сигурност, те трябваше да платят
с милиони животи, колосални
загуби.
Пиша за това без най-малкото намерение да поемам ролята на съдия, да обвинявам
или оправдавам някого, особено да инициирам нов кръг от
международна информационна
конфронтация в историческата област, който може да сблъска държави и народи. Считам, че
академичната наука, с широко представителство на уважавани учени от различни страни,
трябва да бъде ангажирана
в търсенето на балансирани
оценки на миналите събития.
Всички имаме нужда от истина и обективност. От своя

страна, винаги съм насърчавал
и призовавам колегите да водят
спокоен и открит диалог. За
самокритичен, безпристрастен поглед към общо минало.
Такъв подход ще позволи да не
се повтарят допуснатите грешки и да се гарантира спокойно и
успешно развитие в продължение на много години напред.
Въпреки това, много от нашите партньори все още не са
готови за съвместна работа.
Напротив, преследвайки целите
си, те увеличават броя и мащаба на информационните атаки срещу страната ни, искат
да ни принудят да се оправдаваме, да се чувстваме виновни. Приемат откровено лицемерни и политизирани декларации. Например резолюцията
за значението на запазването
на историческата памет за бъдещето на Европа, одобрена
от Европейския парламент на
19 септември 2019 г., директно обвиняваща СССР, заедно с
нацистка Германия, в разпалването на Втората световна
война. Естествено, там не се
споменава за Мюнхен.
Вярвам, че подобни „документи“ - не мога да нарека тази
резолюция документ – с явното
намерение да се предизвика
скандал, за опасни, реални заплахи. В крайна сметка тя беше
приета от много уважаван орган.
И какво демонстрира? Колкото
и тъжно да е, това е съзнателна политика за унищожаване
на следвоенния световен ред,
създаването на който беше
въпрос на чест и отговорност
на държавите, редица представители на които днес гласуваха за тази невярна декларация. И по този начин те вдигнаха ръка на заключенията на
Нюрнбергския трибунал, на
усилията на световната общност, която създаде универсални международни институции след победата през 1945
г. Припомням в тази връзка, че
самият процес на европейска
интеграция, по време на който бяха създадени съответните
структури, включително Европейският парламент, стана
възможен само благодарение
на поуките от миналото, на
неговите ясни правни и политически оценки. А тези, които
съзнателно поставят под въпрос
този консенсус, разрушават основите на следвоенна Европа.
Освен заплахата за основните принципи на световния
ред, има и морална, нравствена
страна. Подигравките и издевателствата с паметта - това
е подлостта. Тази подлост е
умишлена, лицемерна и напълно осъзната, когато изявленията за 75-годишнината от
края на Втората световна война изброяват всички членове на
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тмина очакваният военен парад в
Москва в чест на 75-годишнината от
Великата Победа във Втората световна война и Парадът на Победата,
състоял се на 24 юни 1945 година. Много се
говори и изписа за тези събития, но за „Нова
Зора“ по-вълнуващо от изговореното, видяното и изписаното вече, са вълненията на
онези поколения, изстрадали победата в загуби и лишения, в труд и безпределно напрежение на силите. Затова поместваме и тази
почти забравена, и неспоменавана заповед
на Върховния главнокомандващ на Съвет-

ската армия, победителка във Великата отечествена война. Думите в нея , по един особен начин, възпроизвеждат вълненията и
очакванията на съветските хора в навечерието на Великата Победа. Нека тази заповед за
20-залповия салют, произведен в столиците
на съюзните републики и градовете-герои,
отекне в ума и сърцата на новите, и идващите поколения, като тържествен акорд от химна на доброто в битката му със злото, на правдата над неправдата, на честта и героизма
над безчестието и страха.

ЗАПОВЕД на Върховния Главнокомандващ

Д

ругари червеноармейци и червенофлотци, сержанти и
старшини, офицери
от армията и флота, генерали
и адмирали! Трудещи се на Съветския съюз!
Днес нашата страна празнува Първи май – международния празник на трудещите се.
Тази година народите на
нашата Родина посрещат
Първи май в обстановка на
победоносно завършване на
Великата Отечествена война.
Вече са в миналото и няма да
се върнат повече тежките времена, когато Червената армия
отблъскваше вражеските войски край Москва и Ленинград,
край Грозни и Сталинград.
Днес нашите победоносни
войски громят въоръжени-

те сили на противника в центъра на Германия, много след
Берлин, на река Елба.
За кратък срок са освободени Полша, Унгария, голяма
част от Чехословакия, значителна част от Австрия, столицата на Австрия – Виена.
Червената армия овладя при това Източна Прусия
– гнездото на немския империализъм, Померания, по-голямата част от Бранденбург и
главните райони на германската столица – Берлин, като
издигна над Берлин знамето
на победата.
В резултат на тези настъпателни боеве на Червената армия немците загубиха
в продължение на три-четири месеца повече от 800 хиляди войници и офицери, които бяха пленени и около един

милион убити. За същото време частите на Червената армия превзеха и унищожиха
до 6000 вражески самолети, 12
000 танкове и самоходни оръдия и огромен брой други видове въоръжение и снаряжение.
Следва да се отбележи, че
в тези боеве редом с Червената армия успешно настъпваха срещу общия враг полски,
югославски, чехословашки,
български и румънски дивизии.
В резултат на съкрушителните удари, нанесени от Червената армия немското командване беше принудено да
прехвърли на съветско-германския фронт десетки дивизии, оголвайки цели участъци
от другите фронтове. Това обстоятелство помогна на вой-

1 май 1945 година, № 20, Москва
ските на нашите съюзници да хитлеристите промишленост
разгърнат успешно настъпле- не може да снабдява немската
ние на запад. При това чрез ед- армия с достатъчно количество
новременни удари срещу нем- въоръжение, боеприпаси и госките войски от изток на за- риво. Човешките резерви на
пад, войските на съюзниците немската армия са изчерпани.
и на Червената армия успяха Германия е напълно изолирана
да разсекат немските войски и сама, ако не се смята съюзнина две откъснати една от дру- цата й Япония.
В търсене на изход от безнага части и да осъществят съединяване на нашите и съюз- деждното си положение хитлените войски в единен фронт. ровите авантюристи предприНе може да има никакво съм- емат всевъзможни фокуси,
нение, че това обстоятелство включително и флиртуване със
означава край на хитлеристка съюзниците, като по този наГермания.
чин се стремят да предизвикат
Дните на хитлеристка Гер- разногласия в лагера на съюмания са преброени. Повече от зниците. Тези нови мошеничеполовината й територия е заета ски трикове на хитлеристите са
от Червената армия и войските обречени на пълен провал. Те
на нашите съюзници. Германия само могат да ускорят разлагае лишена от жизеноважните си нето на немските войски.
райони. Останалата в ръцете на
На стр. 10

75 години от великата победа...
антихитлеристката коалиция с
изключение на СССР. Подлостта може да бъде страхлива,
когато събарят паметници,
издигнати в чест на борците
срещу нацизма, оправдавайки срамните действия с лъжливи лозунги за борба срещу
нежелана идеология и уж окупация. Подлостта е кървава,
когато тези, които се противопоставят на неонацистите и
наследниците на Бандера, биват убивани и изгорени. Повтарям, подлостта се проявява по различни начини, но от
това тя не престава да бъде отвратителна.
Забравянето на уроците на
историята неизбежно води до
тежко възмездие. Ние твърдо
ще защитаваме истината въз
основа на документирани исторически факти. Продължаваме честно и безпристрастно да говорим за събитията
от Втората световна война.
Това е насочено и към мащабен
проект за създаване в Русия на
най-голямата колекция от архивни документи, филмови и
фотоматериали за историята
на Втората световна война и

предвоенния период.
Такава работа вече е в ход.
Също така използвах много
нови, наскоро намерени, разсекретени материали при подготовката на тази статия. И в
тази връзка мога отговорно да
заявя, че няма архивни документи, които да потвърждават версията за намерението
на СССР да започне превантивна война срещу Германия.
Да, съветското военно ръководство се придържаше към доктрината, че в случай на агресия
Червената армия бързо ще отблъсне противника, ще премине
в настъпление и ще води война
на противниковата територия.
Подобни стратегически планове
обаче изобщо не означават намерението СССР да атакува първи Германия.
Разбира се, днес историците
разполагат с документи за военно планиране, директиви на
съветския и германския щаб.
И накрая, знаем как се развиха
събитията в реалността. От висотата на тези знания мнозина
говорят за действия, грешките, погрешните изчисления на
военно-политическото ръко-
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водство на страната. Ще кажа
едно в тази връзка: наред с огромния поток от дезинформация от различни видове,
съветските лидери получиха и
реална информация за предстоящата нацистка агресия. И
в предвоенните месеци те предприеха стъпки, насочени към
повишаване боеспособността
на страната, включително скрития призив към част от военнослужещите, отговорни за
обучението, за преместване
на формирования и резерви
от вътрешните военни окръзи
към западните граници.
Войната не беше внезапна, чакаха я, подготвяха се за
нея. Но нацисткият удар беше
наистина безпрецедентен в
историята на разрушителната мощ. На 22 юни 1941 г. Съветският съюз се натъква на
най-мощната, мобилизирана
и обучена армия в света, за която работи индустриалният,
икономическият, военният
потенциал на почти цяла Европа. В тази смъртоносна инвазия участваха не само вермахтът, но и германските сателити,
военните контингенти на много
документ

други държави на европейския
континент.
Тежките военни поражения
от 1941 г. доведоха страната до
ръба на катастрофата. Необходимо беше да се възстанови
бойната готовност и контролируемост чрез необикновени
методи, универсална мобилизация и напрягането на всички сили на държавата и хората. През лятото на 41-а вражески огън започва евакуацията
на милиони граждани, стотици фабрики и заводи в източната част на страната. Колкото е възможно по-бързо, производството на оръжие и боеприпаси е стартирано в тила,
което започва да пристига на
фронта през първата военна
зима, а до 1943 г. военното производство на Германия и нейните съюзници е превишено. За
година и половина съветските хора постигнаха това, което изглеждаше невъзможно.
Както на фронта, така и в тила.
И все още е трудно да се осъзнае
и разбере какви невероятни усилия, смелост и всеотдайност изискват тези големи постижения.
Срещу мощната, въоръже-

на до зъби, хладнокръвна, агресивна нацистка машина, се
изправи гигантската сила на
съветското общество, обединена от желанието да защити
родната си земя. За да отмъсти
на врага, който е разбил, стъпкал мирния живот, неговите
планове и надежди.
Разбира се, по време на тази
ужасна, кървава война някои
хора бяха обладани от страх,
объркване, отчаяние. Имаше
предателство и дезертьорство.
Бруталните грешки, породени
от революцията и Гражданската война, нихилизмът, подигравателното отношение към националната история, традиции,
вяра, които болшевиките се опитаха да насаждат, се почувстваха особено в първите години след идването на власт. Но
общото отношение на съветските граждани и нашите сънародници, които се оказаха в
чужбина, беше различно - да
спасим, запазим родината си.
Това беше истински, неудържим импулс. Хората търсеха
подкрепа в истинските патриотични ценности.
Следва
Стр. 9

НЕ МОГА ДА
ДИШАМ!
Минчо Минчев

К

акто би казал бат` Петьо Пандира, някогашният любимец на
бохемата в Бургас, вече
усещах как съвестта ме побутва по рамото и пита: „Хич пък,
бива ли, да напишеш, че другарят Кирил Добрев бил заловен на сръбската граница с над
300 000 дойче марки, когато те
са били само 215 000? По какъв
курс изчисли онези презрени, зелени, 43 000 долара? Ти чувал
ли си какво е това „джоб пъръсъ“? Грешен си. Не си точен. А на
един Минчо Минчев не му отива да е такъв. Отделно си написал още, че залавянето е било
едва ли не на граничната бразда, а то е било навътре, на около 30 километра в българската
територия? Ти съвест имаш ли?
Язък!...“
Имам, казвам, ти нали си
тука! Но съвестта, този любим
персонаж на бат` Петьо Пандира, само горчиво се усмихна
и аз, поизтръпнал видях, как
отиде да успокоява другаря
Кирил Добрев, някъде на третия етаж, на „Позитано“ 20.
Разгеле, казах си, тъкмо ще
му поискам елката, та белким
ги пресметнем тия ваджишки
марки и зелени пари! И ако не

са баш над 300 000, както съм го
написал, ще се извинявам и на
читателите, и на коалиционните
съюзници, че и на него. А може
и на Бранислав Жечевич, който за мен е само име, но за когото ДНСС установила, че на 20
април 2000-а година, внесъл
други 420 000 дойче марки, а
на 4 май – още 290 000 дойче
марки и 42 000 американски
долара. Тези суми, не че имат
отношение към другаря Кирил
Добрев, но доколкото все един и
същи човек – Бранислав Жечевич, ги е пренасял, да не вземе
някой да си помисли, че „бия
самара, за да се сеща магарето!“
Което си е право, научих за
тях от ТВ Евроком, където бившият директор на Национална
служба „Гранична полиция“, генерал-майор Валери Григоров,
с характерната за един български
офицер прямота, обяви, категорично, че има достатъчно полицейски служители, участници в залавянето на другаря Кирил Добрев, но не на границата,
както написах в миналия брой,
а на българска територия. За
което се извинявам.
Извинявам се и, заради някак обобщаващия акцент „трето поколение социалист“, защото има хиляди други „трето поколение“, които могат да
се засегнат. И с право.
Всичко това, Бога ми, бях
решил да го направя, но ето че
конкретният социалист „тре-

Другарят Кирил Добрев в акция
то поколение“ – Кирил Добрев,
проведе един „емоционален разговор“ с другаря Евгени Белий,
когото познавам още от времето, когато беше предан помощник на другаря Янаки Стоилов и, с когото, случвало се е,
по антифашистка линия, да
работим заедно. Дори една негова статия беше отпечатана на
страниците на „Нова Зора“, което е все пак по-добър атестат
за него, отколкото за другаря
Добрев, който няма, пък и не
знам, дали въобще може да напише такава статия! Това беше

причината да преценя, че „два
емоционални разговора“ на другаря Кирил Добрев, в разстояние на ден-два, ще са твърде
много показателни, в периода
на неговата предизборна кандидатура за председател на БСП и
за бъдещ министър-председател на Република България.
Като реших, че не бива да му
навреждам, оставих цялата отговорност на съвестта си, която така категорично ме порица.
Разчитах тя да потърси неговата съвест и двете да се поразговорят, белким моята, ка-

квато уж е безкомпромисна,
ще съумее да склони неговата
да не поставят БСП пред изпитанието с кандидатурата му за
председател, а „Нова Зора“ пред
избора за нов коалиционен
партньор. Нейсе!...
Ако публикувам все пак няколко щриха от достойния офицерски разказ-рапорт на генерал-майор Валери Григоров,
който ползвам назаем от „Епицентър.бг“ на прекрасната
маркиза на българската журналистика, Валерия Велева, то
е заради поучителното писмо
на другаря Павел Писарев, което да си призная, бях забравил,
а си струва да бъде прочетено
отново и от членовете на ПП
„Нова Зора“, и от хилядите социалисти, дори и тия, от въпросното „трето поколение“.
Иначе аз оставам при незабравимите разкази за бат` Петьо Пандира, усмихвам се, поемам като него „един гардероб въздух. И далдисвам“. И докато се питам, дали не му беше тъкмо сега
времето за неминуемия, но отложен „емоционален разговор“ с
другаря Кирил Добрев, усещам
как някой ме побутва по рамото. Обръщам се – съвестта ми!...
„Тури му пепел, казва! В това рядко... явление, „трето поколение“
социалист, камък да хвърлиш ще
те оплиска. И не можеш се отмириса!“ Чух се, май в отговор да казвам, подобно на афроамериканеца Джордж Флойд, притиснат под
коляното на бившия полицай Дерек Шовин: „Не мога да дишам
под коляното на другаря Добрев!“.
Но все пак се съгласих.
Вълненията като в Америка,
предстоят може би около и след
12 септември.

ЗАПОВЕД на Върховния Главнокомандващ
От стр. 9

Лъжливата фашистка пропаганда всява страх у немското население с невероятни измислици – уж че армиите на
Обединените нации искат да
изтребят германския народ. В
задачите на Обединените нации не влиза унищожаването
на германския народ. Обединените нации ще унищожат
фашизма и германския милитаризъм, сурово ще накажат военните престъпници и
ще принудят немците да възместят щетите, причинени на
другите страни. Но Обединените нации няма да посегнат
и не посягат на мирното население на Германия, ако то лоялно изпълнява исканията на
съюзните военни власти.
Блестящите победи, извоювани от съветските войски във Великата Отечествена
война показаха богатирската мощ на Червената армия и
нейните високи воински умеСтр. 10

ния. Нашата Родина по време
на войната получи първокласна кадрова армия, способна
да отстои великите социалистически завоевания на нашия
народ и да осигури държавните интереси на Съветския
съюз.
Независимо от това, че Съветският съюз почти четири
години води невиждана по
мащабите си война, налагаща
колосални вложения, нашата
социалистическа икономика
укрепва и нараства, а стопанството в освободените области, разграбено и разрушено
от немските агресори, успешно и бързо се възражда. Това
е резултат от героичните усилия на работниците и колхозниците, на съветската интелигенция, на жените и младежта
на страната ни, вдъхновявани
и насочвани от великата болшевишка партия.
Световната война, разпалена от германските империалисти, е към края си. Круше-

нието на хитлеристка Германия е въпрос на най-близко
бъдеще. Хитлеровите първенци, въобразили си, че са властелини на света, се озоваха край спуканото корито.
Смъртно раненият фашистки
звяр издъхва. Сега задачата
ни се свежда към едно – да довършим фашисткия звяр.
Воини на Червената армия
и на Военноморския флот!
Тече последният щурм на хитлеристкото леговище. Бийте още по-силно врага, умело
разбивайте отбраната му, преследвайте и обграждайте немските завоеватели, не им давайте да си поемат въздух, докато не спрат съпротивата си.
Намирайки се извън пределите на родната земя, бъдете особено бдителни! Все
така дръжте високо честта и
достойнството на съветския
воин!
Трудещи се на Съветския
съюз!
Със своя упорит и неумоконтрапункт

рен труд умножавайте всестранната помощ за фронта.
Бързо лекувайте раните, нанесени на страната ни от войната, издигайте още по-високо мощта на нашата Съветска
държава!
Другари червеноармейци
и червенофлотци, сержанти и
старшини, офицери от армията и флота, генерали и адмирали!
Трудещи се на Съветския
съюз!
От името на Съветското правителство и на нашата
болшевишка партия ви приветствам и ви поздравявам с
празника Първи май!
В чест на историческите
победи на Червената армия на
фронта и великите успехи на
работниците, колзохниците и
интелигенцията в тила, за ознаменуване международния
празник на трудещите се –
З А П О В Я Д В А М:
Днес, 1 Май, да бъде произведен салют в столиците на

съюзните републики: Москва,
Киев, Минск, Баку, Тбилиси,
Ереван, Ашхабад, Ташкент,
Сталинабад, Алма-Ата, Фрунзе, Петрозаводск, Кишинев,
Вилнюс, Рига, Талин, а също
и в градовете герои: Ленинград, Сталинград, Севастопол
и Одеса – с двайсет артилерийски залпа.
Да живе нашата могъща
Съветска Родина!
Да живее великият съветски народ, народът победител!
Да живеят победоносните
Червена армия и Военноморски флот! Вечна слава не героите, паднали в борбата за свободата и независимостта на
нашата Родина!
Напред, за окончателен
разгром на хитлеристка Германия!
Върховен Главнокомандващ
Маршал на Съветския съюз
Й. СТАЛИН
Превод: Надя Попова
брой 26, 30 юни 2020 г.

В

Гененералски анализ за
опозиционерите в НС на БСП

трафик на валута е
участвал зам.-председателят на БСП Кирил
Добрев, който наскоро
обяви, че ще се кандидатира за
председател на социалистите,
като не скри и амбициите си да
управлява държавата.
Това разкритие пред ТВ Евроком направи генерал-майор
Валери Григоров - бивш директор на Национална служба „Гранична полиция.“
Пресата преди време извади
проблемно петно от биографията на сина на Николай Добрев, а
днес генерал-майор Валери Григоров по ТВ Евроком категорично обяви, че има достатъчно полицейски служители, които могат да свидетелстват като
участници в залавянето на Добрев-младши на границата и задържането му.
„Това беше периодът 1998 година, когато ние знаем, че имаше ембарго в съседната на нас
Югославия, тогава и аз мога да
кажа и конкретни имена на полицейски служители, които на
ГПП Калотина участват в акция за задържане на Кирил
Добрев. Тогава куфара с парите попада в служебния джип на
водачите на служебни кучета“,
коментира генералът в предаването „Политика и спорт“ по ТВ
Евроком.
Синът на покойния бивш
вътрешен министър и лидер на
БСП Николай Добрев е бил арестуван и разпитван за внос на 215
000 германски марки и 43 000
долара през май 2000 г. Той получил парите от сърбина Бранислав Жечевич, който влязъл
през ГКПП Калотина и декларирал пред митничарите валутата.
Сумата обаче събудила интереса
на митничарите и те алармирали полицията в Сливница.
Декларираните на границата пари сърбинът предава веднага на Кирил Добрев и Илиян Йорданов, които го чакали
близо до границата с автомобил
мерцедес. Бранислав Жечевич
бил задържан по-късно в София.
Установено било, че на 20.4.2000
г. той внесъл други 420 000 марки, а на 4.5.2000 – още 290 000
DM и 42 000 долара.
При разпита Добрев и Йорданов обяснили, че парите са от
търговски сделки, като уточнили, че с тях на границата имало
още 1 кола с 3-ма души, двама
от които са охранители във финансово-брокерската къща
„Сконто“. Службите допускат,
че е възможно да става дума за
канал на валута.
С разпореждане от 19 май
2000 г. на Районната прокуратура - Сливница, на МВР е възложена проверка по прокурор-

Генерал Валери Григоров: Кирил Добрев
бе задържан за трафик на валута на
Калотина по време на югоембаргото
Генерал-майор Валери Григоров има дълга и сериозна кариера в МВР. Работил е в Столичната дирекция на вътрешните работи. От 2000 г. директор на Национална служба „Гранична полиция“ на МВР. На 25 юни 2004 г. е удостоен със званието генерал-майор от МВР. Бил е съветник в кабинета на
министъра на вътрешните работи Румен Петков. Към 2013 г.
е служител по сигурността на класифицираната информация в Софийския апелативен съд.
ска преписка с регистрационен
№ 542 от 2000 г., с оглед събиране на достатъчно данни за
извършено от Кирил Добрев
престъпление по чл. 251, ал. 2
и чл. 252 от Наказателния кодекс. Бившият главен секретар
на МВР генерал-майор Божидар Попов възлага проверката
на ДНСС.
Прокуратурата се заема със
случая, но не повдига обвинение на Кирил Добрев. За младия
социалист се застъпват хора от
високите етажи на властта (по
това време сестра му Марияна
Добрева работи за президента
Георги Първанов) и аферата с
доларите и марките е потулена.
Тогава, в разгара на скандала, на 11.10.2010 г. Павел Писарев изпрати отворено писмо до
Кирил Добрев, в което казва:

Павел Писарев
"Драги Кирчо, питаш
ме, дядовото, правя ли
разлика между бизнесмен
и мафиот?

Като те гледат тебе хората - не, няма разлика. Иначе при
повечето бизнесмени разликата е очевидна. Тях не ги залавят
на сръбските и други граници с
торби долари. Трудят се хората,
движат икономиката в името
на скъпите за теб стоково-парични отношения. Но на един
социалист не това трябва да му
е в главата. Би трябвало в устата му да се въртят тежки думи
като „експлоатация", „ограбване на нощния труд на жените,
а през деня и на децата", „нае-
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мен труд", „нищета и бедност",
„глад" - такива непознати за
вас думи. Защото нали на днешните чучулиги-социалисти не
Сметната палата, а демократичният социализъм трябва да
им е идеал. Ако не ги разбираш
тези работи, дядовото, питай
чичо си Пирински. Нали той сега
за такива като теб е написал в
новата програма на БСП, че тя
е партия на „предприемчивите,
инициативните, образованите", т.е. на богатите, а не на бедните, онеправданите, на трудовите средни и дребни слоеве. И
богати хора може да има в БСП така е било и по-рано, в тъмното минало. Но не се ли насъбрахте много повече, отколкото е
необходимо в различните ръководства на БСП, пък и в парламента?...
Завиждат ви в Брюксел на

коалиционния рахатлък и на
парите. Като стана дума за
пари, дядовото, се сетих - защо
не поемеш една инициатива да
посъберете малко пари и отремонтирате светите за социалистите къщи-музеи на Георги
Димитров и Георги Кирков? Или
това, последното, не ти е по
сметките, защото си се разположил на мястото на Майстора и вместо библиотеката с неговите книги, си направил офис,
склад или хралупа. На масата,
на която са писани знаменити
фейлетони, ти пишеш бакалски
сметки.
Защото не бива, моето момче, идеалът на един социалист
да бъде богатството. Хич не
върви да бъдеш едновременно
социалист, министър, депутат,
кмет, член на Висшия съвет и
контрапункт

крупен бизнесмен. Едната работа - партийната, да знаеш,
няма да върви. И хората няма
да ти вярват и да гласуват за
теб..."
Във връзка с тази афера Кирил Добрев винаги е твърдял,
че "по случая никога не е имало прокурорска проверка, нито
съм бил арестуван. Никога не
съм нарушавал закона и няма
от какво да се срамувам". Оттогава обаче той носи етикета на
"лошото момче на БСП."
Генерал-майор Валери Григоров коментира в тв ефир
още: „Ние виждаме, че криминалният преход създаде много богати хора. И именно сега
това е опиране на опозиционната част на БСП в най-едрия
капитал в България, в лицето
на Гергов и Добрев.“
Според него: „Тези хора са
забравили за основите на социалистическата идеология. Те са
забравили за основата на същността на социализма. Тези
хора би трябвало много осъзнато да разберат едно, че на фона
на общия капитал, който са
натрупали на фона на криминалния преход, най–малкото е
достойно да създадат една консервативна партия на едрия
капитал в Българя и да освободят социаллиберализма, социалдемокрацията и социалистическата идеология“.
Генералът разкри и своите
наблюдения: „Аз бих направил анализа, имайки предвид,
че много детайлно и аналитично наблюдавам обществено политическия живот в България.
Тези хора не съответстват и не
съвпадат със социалистическата идеология. Те трябва да осъзнаят, че сега е моментът,
може би след този пленум или
до избора на председател на
партията, те трябва да създадат една консервативна пария на едрия капитал, да излязат със собствената си идеология, да излязат със собствените

си лица и да започнат да правят
политика. Която би се обърнала
към обществото и би започнала
да създава работни места“.
БългариЯ над всиЧко!

ГЛАВЕН РЕДАКТОР
Минчо МИНЧЕВ
РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ:
Проф. д. ик. н. Бончо АСЕНОВ
акад. Васил ГЮЗЕЛЕВ
Виолета Станиславова
(отговорен редактор)
д-р инж. Марин БЕЛОЕВ
Проф. дфн Нако СТЕФАНОВ
акад. Николай ХАЙТОВ
ст.н.с. Румен ВОДЕНИЧАРОВ
Проф. д-р ист. н. Тодор МИШЕВ
Фотографии Борис Марков
АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:
1000 София
ул. Пиротска №3
тел.: 02 985 23 07
тел./факс: 02 846-50-01

ИЗДАВА
“Втора Зора“ ЕООД
Печат “Нюзпринт”,
София, ул. “Тинтява“ 100
БАНКОВА СМЕТКА:
Уникредит Булбанк
IBAN BG43UNCR70001519963494
BIC
UNCRBGSF

Приемат се оригинали по
стандарт 30 реда,
56 машинописни знака.
Ръкописи не се рецензират
и не се връщат.
Броят е приключен редакционно
на 26.06. в 14 часа.
Хонорари се изплащат в сряда
и четвъртък от 13 до 15 часа

ISSN 1310-8492
Стр. 11

170 години от рождението на Иван Вазов

ИВАН ВАЗОВ
Днес да си българин е жребий позабравен,
но Той ни го натяква като вечен страж –
гръмовният поет и патриархът наш
със своя стих могъщ, на хекзаметър равен.
Опияняваше го гледката нетленна:
един до небесата чак чутовен връх,
една България с размери на вселена
и само тя, и до последния му дъх.
Все нея диреше и в Рилските усои,
и в хрисовулите на някой мъдър цар,
и в образите на суровите герои,
и даже в най-презряната човешка твар.
Самотникът, сладкопевецът, сърцеведът –
ту просвещава, ту прославя, ту гълчи
и сякаш всички български съдби ни гледат
зад строгите му и усмихнати очи.
По-скъп от детството, което не помръква,
по-жилав от живота, победил смъртта,
свещенодействено ни шепне като в църква:
Пръстта е българска и българска кръвта!
Петър ВЕЛЧЕВ

Художник: проф. Васил Стоилов

Да си припомним някои от най-великите мисли
на патриарха на българската литература
***
,,Да имаш милост към немилостивите е така подло, както да я очакваш от тях.“
***
,,…България заслужава да се потрудим за нея.“
***
„Лудите, лудите - те да са живи!“
***
„Не се гаси туй, що не гасне!“
***
„Идеалът на земното щастие е в
труда, в здравето и природата.“
***
„Нито жена, нито злато, нито сребро не правят человека благополучен
на този свят, а знаеш ли кое? … Свободата. … Па друго не ти трябва…“
***
,, - …никаква българска свобода
не съществува.
- Не съществува, но ще я сдобием,
приятелю мой.
- Как ще я сдобием?
- Като пием – отзова се някой
иронически.
- Не, като се бием!“
Стр. 12

Линее нашто поколенье

Линее нашто поколенье
навред застой, убийствен мраз;
ни топъл луч, ни вдъхновенье
не пада върху нас.

Ил твоят път се веч изравни?
Ил нямаш други ти съдби?
Ил нямаш ти задачи славни
и цяло бъдеще с борби?

Къде вървим, не мислим твърде,
посока няма в наший път,
спокойно бият тесни гърди,
кога от злоба не кипът.

Недей оставя, мили боже,
без лампа твоя свет олтар,
без химна твоето подножье,
без вяра живата си твар!

Стресни се, племе закъсняло!
Живейш ли, мреш ли, ти не знайш!
След теб потомство иде цяло –
какво ще да му завещайш?

Недей оставя без звездица
моряка, в нощний мрак остал,
без утро мъничката птица,
народите – без идеал.

Алеко Константинов:
Ний сме убедени, че ако зададем въпрос: кой е първият гений в България –
целият народ, без колебание, ще извика:
Иван Вазов!
Гео Милев:
Иван Вазов даде на българския народ
неговата литература, създаде българската литература, създаде българския език,
като го направи тъй пластичен, щото
да може изрази всичките мисли и трептения на човешката душа. Нему следо-

вателно българският народ дължи всички онези културни блага, които можа досега да създаде. Нему България дължи своята култура.
(Думи по повод смъртта на Вазов на
23 септември 1921 г.)
Д-р Кръстьо Кръстев:
Вазов е единствения поет, който
влияе, който привлича масата от публиката, не с качеството на произведенията си, а само със силата и звука на името си.

писателска трибуна

Проф. Любомир Андрейчин:
Езикът на Иван Вазов може да бъде изучаван откъм индивидуална страна — във
връзка с особеностите на неговия художествен стил, и от обществено-културна
страна — във връзка с ролята на писателя
за изграждането на нашия книжовен език.
Като писател реалист и демократ,
надарен с твърде плодовит и разностранен талант и изразител на положителните и прогресивни идейни традиции на
Възраждането ни, Иван Вазов е изиграл
огромна роля в процеса на изграждането и развоя на нашия книжовен език. Не
трябва да се мисли, че тази роля на Ив.
Вазов в областта на езика произтича
само от характера и значението на литературното му творчество. Тя се дължи в голяма степен на съзнателното му
и активно отношение към различните
въпроси, свързани с практиката и с устройството на книжовния ни език. Макар и самоук в областта на филологията, той е притежавал значителна езикова култура. Няма у нас друг писател,
който да е изразил толкова ясно, определено и конкретно своето становище към
въпросите на езиковата ни практика и
езиковото ни строителство. Положителен фактор в неговата езикова дейност
е и дълбоката му и възторжена обич към
родния език”
брой 26, 30 юни 2020 г.

